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Društvo likovnikov Brežice
Cesta prvih borcev 11
8250 Brežice
TRR: 02373-0016114637 pri NLB d.d.
Davčna št.: 59674962

BLIK 6
Številka: 6 ► petek, 18.05.2007
► Glasilo sestavila in oblikovala: Kristina Bevc
► Za vsebino odgovorni: Nevenka Ruškovič in Kristina Bevc

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Začelo se je! Možnosti druženja in likovnega ustvarjanja bo kar precej, zato si vzemite čas in
preživite vsaj naslednji vikend kreativno.

VSEBINA:
-

članarina 2007

-

razstavljali so ...

-

dokončajte slike

-

likovna kolonija Globoko

-

likovna kolonija Raka

-

regionalna likovna razstava '07

RAZSTAVLJALI SO ...
•

Cvetka Miloš je imela otvoritev
pregledne razstave v Dvorani v parku,
v Krškem, ki je obsegala njena
slikarska dela, tapiserije, keramične
reliefe in pastele.

•

Breda Videnič Kuplenik, Cvetka
Žičkar, Olga Piltaver in Vladka
Sumrek so svoja dela postavile na
ogled v prostorih atrija nove Upravne
enote Brežice.

o priloge:
prijavnici

DOKONČAJTE SLIKE
•

Vsi, ki ste obiskovali tečaj Tihožitje
(pretežno motiv vrtnic) pod mentorstvom
Cvetke Miloš, dokončajte dela, kajti
razstava bo predvidoma jeseni, se pravi
dovolj časa za sušenje oljnih slik.

•

Vse udeležence likovnega izobraževanja,
ki je potekalo v marcu 2007 pod
mentorstvom Todorčeta Atanasova v
Krškem, JSKD OI Krško obvešča, naj
oddajo svoja dela za razstavo, ki so jih
izbrali na tečaju, do ponedeljka, 11.
junija 2007 v njihovo pisarno.

ČLANARINA 2007
Vsi, ki še niste poravnali članarine za
letošnje leto (oz. še lansko) in še niste
dopolnili 70 let, lahko le-to (10,00 EUR)
vplačate na TRR društva: 023730016114637. Pod namen vplačila pa
napišite: 2007 članarina.
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LIKOVNA KOLONIJA GLOBOKO

LIKOVNA KOLONIJA RAKA
Društvo likovnikov Krško OKO nas vabi na

Društvo likovnikov Brežice

v sodelovanju s

likovno kolonijo RAKA 2007

gasilskim društvom Globoko
organizira

likovno kolonijo GLOBOKO

ki bo potekala 26. in 27. maja 2007 pod
mentorstvom akademikov slikarja Rajka Čubra,
kiparke Vladke Štoviček in slikarke Cvetke Miloš.
- -

v soboto, 26.maja 2007.
- -

Kotizacije ni. Možnost slikanja po fotografijah
Oskarja Gerjeviča ali po izbiri lastnega motiva.

POTEK: Zbor ob 9.uri pred gasilskim domom v
Globokem, žigosanje podlag, likovno ustvarjanje
na terenu do 17.ure, nato sledi piknik.

ŽIGOSANJE PODLOG: na dan kolonije; v
soboto, 26.05.2007, zjutraj pred začetkom
kolonije. Podloge po vaši izbiri, največ dve.

SOBOTA :
Zbor udeležencev kolonije in žigosanje likovnih
podlog bo v soboto, 26.maja 2007 od 10. do 11.ure v
gostilni TRATNIK na glavnem vaškem trgu , kjer
bo tudi organizacijsko središče kolonije.
Zaželene dimenzije podlog so od 50x50 do 80x80 cm.
Vsak lahko žigosa največ dve podlogi. Tehnika je
poljubna, zaželene so hitre likovne tehnike: akril,
tempera, pastel, risba in podobno.

V soboto udeleženci kolonije ustvarjajo na
poljubno izbranem terenu. Predvidoma ob 17.uri
bo družabni večer s piknikom za udeležence
kolonije.

LIKOVNI PRIBOR: vsak udeleženec si sam
priskrbi potrebno podlogo in pribor za likovno
ustvarjanje.

ROK PRIJAVE: Prijavnice je potrebno oddati
do 24.maja 2007 Nevenki Ruškovič po pošti
(njen naslov je na zadnji strani) ali Kristini Bevc
po mailu na oris.kristina@s5.net oz. po faxu na
07.49.66.083, da lahko organizatorji pripravijo
zadostno število sendvičev za na teren in sokov
ter prostor v primeru slabega vremena.

RAZSTAVA:

16.junija 2007 v prostorih
gasilskega doma Globoko, hkrati s proslavo 70
letnice gasilskega društva Globoko.

INFO: gasilsko društvo Globoko si želi nekaj slik
odkupiti (po končani razstavi), zato je
pomembno, da imamo kontaktne podatke –
prijavnico od vseh udeleženih na koloniji.

Kontaktna oseba:
Nevenka Ruškovič – 07.49.61.321

NEDELJA:
Delo na terenu ali po idejnih skicah doma. Ob 17. uri
posvet z mentorji in izbor slik za razstavo.
Razstava nastalih likovnih del bo predvidoma v
nedeljo, 11.avgusta 2007 ob prireditvi ob krajevnem
prazniku. Podrobnosti o razstavi bodo navedene v
vabilu, ki ga boste dobili pred razstavo.

Izbrana likovna dela lahko oddate ob koncu
kolonije ali kasneje po dogovoru v Steklarstvu
Vučajnk, predsednici ali tajnici društva Petri
Novak (041.447.696) OKO, vendar najkasneje do
6.avgusta 2007.
Okvirjanje slik ni obvezno, je pa zaželeno!!!!!
Tisti, ki ne poznajo poti do Rake, naj se za
informacije obrnejo na predsednico društva OKO
Simono Dular(GSM 031/257-678). V primeru, da
boste v soboto zadržani, lahko likovne podloge
žigosate
predhodno v Steklarstvu Vučajnk
(Krško) v tednu pred začetkom likovne kolonije.
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REGIONALNA LIKOVNA RAZSTAVA 2007

JSKD OI Brežice nas obvešča :
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pripravlja za leto 2008 državno likovno
razstavo. Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne
ustvarjalnosti in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije.
Organizacija bo potekala na dveh nivojih:
• regionalne likovne razstave v letu 2007
• državna razstava v letu 2008.
Razstave bodo tematske in za vse je izbrana ista tema.
I. Tema
TUDI ČRNA JE BARVA
Razpisana tema ne omejuje ne vsebine ne sloga, prav tako pridejo v poštev vse tehnike in
materiali. Ustvarjalci se lahko odločijo za katero koli temo (krajino, portret, žanrski
prizor, tihožitje, povsem nepredmetno rešitev…), za kakršen koli slogovni izraz in katero
koli tehniko (risbo, sliko, grafiko, kolaž, relief, malo plastiko, keramiko, mešano tehniko
…).
Sodelujejo lahko z enim ali največ tremi med seboj vsebinsko ali oblikovno povezanimi
deli.
Edini pogoj se nanaša na barvo: likovna dela morajo biti izvedena pretežno s črno.
Tone Rački:

O ČRNI BARVI
Črne ne prištevamo med barve, ker je ni v barvnem spektru, ni je v mavrici. Pri realističnem slikanju črni
barvni pigment uporabljamo le za niansiranje drugih barv. Nasprotno pa je pri ekspresivni uporabi barv črna
barva enakovredna vsem ostalim: rdeči, zeleni, modri, oranžni, rumeni, vijoličasti in beli.
Črno barvo lahko vidimo kot odsotnost svetlobe, torej tudi kot odsotnost barv. Lahko pa jo vidimo tudi kot
zlitje vseh barv v temno maso, kot zgostitev svetlobe v materijo.
Čeprav je ni v mavrici, je črna kot barvna snov še kako realna. V kombinaciji z drugimi barvami deluje
odločno in agresivno. Poživi barve v svoji soseščini in spodbuja barvno dinamiko.
Kadar nastopa v večjih ploskvah, črna barva deluje skrivnostno in buri domišljijo. Črna je kot tema, ki je
hkrati strašljiva in privlačna. V črnini in temi se skrivajo človekovi strahovi in upi, zato je pri izpovedni
uporabi barv nepogrešljiva in enakovredna drugim barvam. Temna slika deluje resno in bogato. Tako deluje še
posebno takrat, kadar črna nastopa v kombinaciji z zelo temnimi, skoraj črnimi, zelenimi, modrimi ali
vijoličnimi barvami.
Slika, izdelana s črno barvo ali le z nekaj sivimi odtenki, deluje surovo in se kar najbolj oddalji od
dekorativnosti in sentimentalnosti. Ob sliki v črni barvi smo bolj pripravljeni verjeti v slikarjevo iskrenost in v
avtentičnost njegove izpovedi.
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II. O regionalni razstavi 2007
V dogovoru z območnimi izpostavami našega medobmočja bomo regionalno razstavo
pripravili v Brežicah, v Galeriji Posavskega muzeja Brežice. Otvoritev razstave je
predvidena za četrtek, 8. novembra 2007, dela pa bodo na ogled do 5. decembra 2007.

1. Na razpis lahko prijavijo svoja dela vsi likovniki, ki prebivajo na območju izpostav
JSKD: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje, oziroma
so člani likovnih društev, ki delujejo na omenjenem področju;
2. Umetniška dela je morajo nanašati na predhodno opisano temo;
3. Izdelki morajo biti na hrbtni strani označeni z imenom in priimkom avtorja ter
naslovom izdelka;
4. Vsak avtor mora biti svojim delom priložiti natančno izpolnjeno prijavnico;
5. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek 15. oktober 2007. Do vključno tega dne
oddajte svoja dela in prijavnico na svojo območno izpostavo JSKD. Sodelavci z
izpostav bodo dela dostavili v Brežice, kjer jih bo za razstavo izbral likovni kritik
Boris Gorupič iz Žalca (predlog po nasvetu strokovne sodelavke Andreje Koblar
Perko).
6. Avtorji bodo o izboru del obveščeni najkasneje do petka 26. 10. 2007
7. Vračanje likovnih del bo po zaključku razstave na matične območne izpostave.
Organizator bo vračal dela v isti embalaži, kot jih je prejel, z deli bo ravnal skrbno.
8. Likovna dela bodo namenjena javni predstavitvi in bodo predstavljena v zloženki za
razstavo.
9. Kontaktne osebe: Franc Kene, organizator JSKD OI Brežice
Simona Rožman Strnad, vodja JSKD OI Brežice
III. Državna razstava

Regionalne razstave si bo ogledal državni selektor in izbral dela za državno razstavo 2008.
Najkasneje en mesec po ogledu zadnje regionalne razstave bodo o izboru del obveščeni vsi
izbrani avtorji, območne izpostave, od koder prihajajo in vsi koordinatorji.
Izbrani avtorji bodo s prijavnico potrdili udeležbo na državni razstavi in se obvezali, da
bodo do razstave izbrana dela hranili v nespremenjeni obliki.
Kraj in datum razstave bo znan najkasneje septembra 2007.

Za vse informacije lahko pokličite na JSKD izpostavo Brežice:
Franc Kene – organizator: 07 49 90 650
Simona Rožman Strnad - vodja izpostave: 031 473 224

Predsednica društva:
Nevenka Ruškovič
Kettejeva 2
8250 Brežice
tel.: 07.49.61.321
e: nevenkaruskovic@email.si

Tajnica društva:
Kristina Bevc
Orešje 37
8259 Bizeljsko
GSM: 031.50.55.77
E: oris.kristina@s5.net

